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چکیده
هدف :یکی از آشفتگیهای روانشناختی در روابط زوجین ،دلزدگی زناشویی است؛ بهطوری که
ظهور بستر مشکالت روانشناختی و سردی روابط عاطفی به تدریج زوجین را به سوی جدایی
سوق میدهد .بنابراین هدف از پژوهش حاضر واکاوی شاخصهای پیشبینی کننده دلزدگی
زناشویی بر اساس تجارب زیسته زوجین بود .روش :تحلیل دادههای کیفی با رویکرد
پدیدارشناسی مبتنی بر روش کالیزی بود .مشارکتکنندگان شامل زوجین مراجعهکننده به مراکز
مشاوره شهر اصفهان بودند که با روش نمونهگیری هدفمند و بر طبق مالکهای ورود انتخاب
شدند .تجارب افراد با ابزار مصاحبه عمیق و نیمهساختار یافته مورد بررسی قرار گرفت و دادهها
با  32مصاحبه به اشباع رسید .یافتهها :در مرحله اول کدگذاری 332 ،مضمون پایه از متن
مصاحبهها استخراج شد .در مرحله دوم  33مضمون فرعی و در مرحله سوم  7مضمون اصلی
شناسایی شد .نتایج نشاندهنده  33مضمون فرعی و  7مضمون اصلی بود که با استفاده از
روشهای ویژه اعتباریابی کیفی رواییسنجی و مورد تأیید قرار گرفت .اعتبارسنجی دادهها با سه
روش دریافت بازخورد از مشارکتکنندگان ،روش کدگذاران مستقل و روش گروه خبرگان ( 2نفر
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به این مقاله به شکل زیر استناد کنید:
درون متن:

(فاطمی ،دیاریان و کیامرثی)7327 ،

متخصص) انجام گرفت و معیارهای تعیین دقت و استحکام دادهها رعایت شد .نتیجهگیری:
نتایج نشان داد انباشته شدن احساسات ،پریشانی عاطفی در روابط زوجین و تنشهای زندگی،
باعث فرسودگی روانی و سرانجام به دلزدگی زناشویی منجر میشود .بنابراین شناسایی و توجه
به عوامل پیشبینی کننده پدیده دلزدگی ،زوجین را به سوی یافتن راهکارهای اثربخش و
جلوگیری از بروز این پدیده هدایت مینماید ،بر اساس یافتهها الگوی شاخصهای پیشبینی
کننده دلزدگی زناشویی طراحی شد .از اینرو پیشنهاد میشود این شاخصها در تدوین
پروتکلهای مشاورهای در زوج درمانی مورد استفاده قرار گیرد.
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مقدمه
دلزدگی زناشویی 7با عالئم کسالت

جسمی ،عاطفی و روانی مداوم و درنتیجه احساس دائمی تنیدگی ،ناامیدی
و به تله افتادن همراه با از دست دادن اشتیاق ،انرژی و هدف در افراد مشخص میشود (کاپری.)3272 ،
دلزدگی زناشویی فقدان تدریجی دلبستگی عاطفی است که کاهش توجه به همسر ،بیگانگی عاطفی و افزایش
احساس دلسردی و بیتفاوتی نسبت به عواطف همسر را شامل میشود (مازارانتانی .)3277 ،در واقع هنگامی
که زوجها با یکدیگر روابط صمیمانه را آغاز میکنند ،هرکدام با مجموعهای رؤیاها و انتظارات وارد رابطه
میشوند .هنگامی که این انتظارات با تجارب استرسزا و ناسازگار جایگزین شوند ،رابطه زناشویی دچار آسیب
شده است که با عنوان دلزدگی از آن یاد میشود (صفیپوریان ،قدمی ،خاکپور ،سودانی ،مهرآفرید.)7233 ،
که میزان آن به سطح سازگاری زوجها و باورهایشان بستگی دارد (نظری ،فالحزاده و نظر بلند .)7231 ،پیامد
فقدان ابراز احساسات ،تشدید افکار ناخوشایند و برانگیختگی منفی در افراد است و این امر به¬عنوان یکی
از مهم¬ترین عوامل درگیریهای زناشویی شناخته میشود .همین افکار منفی خودآیند ،3در نهایت چرخه
افزایش نارضایتی از ازدواج ،احساس فرسودگی و دلزدگی زناشویی را تقویت مینماید (فالحتی و محمدی،
 .)3232دلزدگی زناشویی با احساس رخوت مزمن ،کاهش انرژی ،خستگی ،ضعف و تنوع وسیعی از
شکایتهای جسمی و روانتنی عالئم خود را نشان میدهد (نظرپور ،زهراکار ،پوریحیی ،داورنیا .)7231 ،سه
عامل فقدان تعامل و تبادل ،عدم ارضای نیاز به صمیمت و تعارضهای حلنشده یا عدم مهارت در حل
تعارضها از دالیل مهم دلزدگی است که در صورت عدم درمان و پیشگیری ،پیامدهایی نظیر از پا افتادن
جسمی ،کسالتروانی و سرخوردگی عاطفی-هیجانی را به دنبال خواهد داشت (پاینز .)7233 ،همچنین
مشکالت در روابط جنسی و به تبع آن تشدید تعارضات زناشویی ،میتواند پیامدهای مخربی بر کاهش
کیفیت زندگی ،سالمت روان زوجین و حتی در طالق و جدایی آنان مؤثر باشد (بیبر و ورنر3223 ،؛ عسگری
و گودرزی. )7237 ،
در بررسی عوامل مرتبط با دلزدگی زناشویی پژوهش صدری ،فتحی و هاشمی ( )3232تحت عنوان بررسی
نقش میانجیگری تمایز بین سبکهای دلبستگی و سازگاری دلبستگی-خانواده با دلزدگی زناشویی نشان
داد که سبک دلبستگی ایمن تأثیر مثبت و مستقیم و سبک دلبستگی ناایمن تأثیر منفی و مستقیم بر
دلزدگی زناشویی دارد .احراری ،میری ،رمضانی ،دستجردی و حمیدی ( )3271در پژوهشی با عنوان بررسی
دلزدگی زناشویی و عوامل مرتبط با آن در بین زوجین شهر بیرجند دریافتند که نمرات دلزدگی زناشویی با
جنس ،سن ،تعداد فرزندان ،مدت زمان زندگی زناشویی و اقامت زوجین در یک مکان بهطور معنیداری
مرتبط است .همچنین نتایج پژوهش قوی ،جمالی ،مصلینژاد و مصلینژاد ( )3271که به منظور بررسی
دلزدگی زناشویی زوجهای نابارور انجام شد نشان داد که زنان نابارور در مقایسه با همسران خود دلزدگی
زناشویی بیشتری را تجربه میکنند .کبریتچی و محمدخانی ( )3271در پژوهشی تحت عنوان نقش دلزدگی
زناشویی و طرحوارههای ناسازگار اولیه در رضایت زناشویی نشان دادند که دلزدگی زناشویی با طرحوارههای
ناسازگار اولیه رابطه مثبت و بین دلزدگی زناشویی با رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد .زارعی ()7231
در پژوهشی با عنوان نقش واسطهای خود تمایزیافتگی در رابطه بین تابآوری با دلزدگی زناشویی دریافت
1. Marital Boredom
2. Negative automatic thoughts
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که تابآوری بر دلزدگی زناشویی تأثیر منفی و بر خودتمایزیافتگی تأثیر مثبت معنادار دارد .پژوهش موحد
و کریمی ( )7231تحت عنوان بررسی رابطه بین تابآوری و نارسایی هیجانی با دلزدگی زناشویی معلمان
نشان داد که بین تابآوری و نارسایی هیجانی ،با دلزدگی زناشویی معلمان رابطه مثبت و معنیداری وجود
دارد.
از آنجایی که دلزدگی با احساساتی نظیر :خشم ،نفرت ،نا امیدی و سرخوردگی از ارتباط با همسر همراه
است و انباشته شدن این احساسات دردناک ،به مرور زمان باعث بیمیلی و ناخشنودی منجر میشود ،زندگی
را غیرقابل تحمل میسازد (دانهام .)3271 ،دامنه پیامدهای دلزدگی در روابط زوجین بسیار گسترده است.
به زعم پاینز ( )7331از جمله تأثیرات فردی آن شامل بیاعتمادی ،تحقیر ،سرزنش ،بیتوجهی به زندگی
مشترک و جدایی عاطفی ،بروز نشانههای اختالالت روانشناختی نظیر افسردگی خواهد بود .چراکه تجربه
احساس گسستگی از همسر و کاهش تمایل به ارتباطات متقابل ،منجر به بیثباتی هیجانی ،سکوت و
بیتفاوتی نسبت به مسائل زندگی و ناامیدی از حل مشکالت را در پی دارد .در چنین وضعیتی تصور زوجین
دلزده بر این است که که دیگر نقطه امیدی وجود ندارد و این امر نقطه آغاز پیشروی به سمت جدایی است
(بارگرموزر ،جانسون ،داگلیش ،دافونتین ،وایب و تاسکا .)3271 ،در این حالت صمیمیت و عشق به تدریج
رنﮓ میبازد که در شدیدترین نوع آن یعنی دلزدگی با کاهش اختالل در عملکرد خانواده و نهایتاً فروپاشی
روابط همراه است (پاینز ،نیل ،هامر و ایسکسون .)3277 ،بنابراین در گستره دامنه دلزدگی زناشویی ،تأثیرات
عمیق بر خانواده نیز اجتنابناپذیر خواهد بود .واضح است که دلزدگی زناشویی یک فرآیند تدریجی و واکنشی
طبیعی در پاسﺦ به استرس مداوم ،فشار روانی و عاطفی ،جدایی از کار و دیگر روابط خانوادگی است که
کاهش قدرت بهرهوری در کارکرد خانواده از دیگر تأثیرات آن میباشد (گورکین.)3272 ،
هم¬چنین از عواملی نظیر تمایزیافتگی و نورزگرایی نیز تأثیر میپذیرد (ساداتی ،مهرابیزاده ،سودانی،
 .)7232در راستای بررسی عوامل مرتبط ،آلسوالکا ( )3273در پژوهشی نشان داد میزان دلزدگی زناشویی
در بین همسرانی که در یک شغل تمام وقت کار میکنند ،در مقایسه با کسانی که شغل پاره وقت دارند به
مراتب بیشتر است .پژوهشهای دیسی ( )3273و کیزیلداگ و یلدریم ( )3271مبتنی بر دلزدگی شغلی و
دلزدگی زناشویی در مشاغل پر استرس ،دریافت که عدم تعادل کار و خانواده پیشبینیکننده مهمی برای
فرسودگی عاطفی و دلزدگی زناشویی است .بنابراین عوامل متعددی زندگی زناشویی را تهدید میکند و
موجبات ظهور دلزدگی زناشویی را فراهم مینمایند .پژوهشگران معتقدند تمامی ازدواجها ممکن است به
نوعی ،دلزدگی را تجربه کنند و یا زندگی زناشویی را با کیفیت ضعیف ادامه دهند؛ بهطوریکه زندگی متأهلی
بیثبات و به فروپاشی متمایل است و به طور یقین با افکار و تصورات فراوانی درباره جدایی همراه است
(یاقوتیان ،سلیمانیان و بخشی .)7233 ،لذا توجه به اثرات مخرب این پدیده و درمان به موقع آن بسیار حائز
اهمیت است (دانهام.)3271 ،
بر این اساس با توجه به اهمیت این موضوع و نیز افزایش نرخ طالق و وجود آشفتگیهای روابط زوجین،
انگیزة پژوهشگران برای کشف عوامل مؤثر و راهکارهای مناسب برای مقابله با فروپاشی رابطه زوجین افزایش
یافته است .لذا ضروری به نظر میرسد که با استفاده از روش کیفی و بصورت عمیق به بررسی و واکاوی
عوامل مرتبط با شاخصهای پیشبینیکننده دلزدگی زناشویی بر اساس تجارب زیسته زوجین پرداخته شود.
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همچنین بر طبق بررسیهای انجام شده ،در ایران پژوهشهای اندکی در حوزه دلزدگی زناشویی صورت
گرفته که همگی به بررسی اثربخشی مداخالت پرداختهاند و هیچ پژوهشی با استفاده از روش کیفی در زمینه
واکاوی عوامل پیشبینیکننده دلزدگی زناشویی انجام نشده است و تنها یک پژوهش توسط احمدی مهر،
یوسفی و گل پرور ( ،)7233انجام شده است که فقط در رابطه با دلزدگی زناشویی است .از این رو پژوهش
حاضر در پی پاسﺦگویی به این سؤال است که الگوی شاخصهای پیشبینی کننده دلزدگی زناشویی از چه
مؤلفههایی برخوردار است؟ هدف از پژوهش حاضر واکاوی شاخصهای پیشبینیکننده دلزدگی زناشویی بر
اساس تجاربزیسته زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره و ارائه الگوی مطلوب با استفاده از بررسی عمیق
و روش کیفی بود.
روش پژوهش
در این پژوهش به منظور کشف شاخصهای پیشبینی کننده دلزدگی زناشویی از روش کیفی از نوع
پدیدارشناسی استفاده شد .برای تحلیل و تفسیر دادهها شیوه تحلیل دادهای کالیزی ( ،)7371مورد استفاده
قرار گرفت .گردآوری دادهها ی این پژوهش بر اساس نظر گروه ناظران ،متون علمی و مصاحبه با زوجین
مراجعه کننده به مراکز مشاوره صورت گرفت .در ابتدا دادهها از طریق مصاحبه با زوجینی که دچار دلزدگی
زناشویی شده بودند و پس از مشخص شدن واحدهای معنایی اولیه که از مصاحبهها و متون به دست آمدند،
کدها استخراج شدند .سپس این کدها بر اساس شباهتها و تفاوتهایشان مورد مقایسه قرار گرفتند و در
 371مضمون پایه و 32مضمون سازمان دهنده و  7مضمون فراگیر دستهبندی شدند .مضامین بهدست آمده
یافتههای اصلی این بخش هستندکه با استفاده از روش سهسوسازی شامل جمعآوری اطالعات از مصاحبه
با زوجین و بازنگری توسط محقق ،بازنگری مؤلفههای کشف شده توسط اساتید راهنما و مشاور (اعضای
کمیته رساله) و سه نفر از متخصصین حوزه خانواده و دو نفر از متخصصین روش تحقیق کیفی ،مضامین
فراگیر ،سازمان دهنده و پایه مورد تائید نهایی قرار گرفت .جامعه شرکتکنندگان موردمطالعه شامل زوجین
با تشخیص دلزدگی زناشویی شهر اصفهان بودند که به صورت هدفمند و با روش گلولهبرفی و با استفاده از
زوجینی که متخصصین مراکز مشاوره معرفی کرده بودند تحقیق را شروع و در ادامه نیز به کمک همین
زوجین سایر افرادی که دلزدگی زناشویی داشتند شناسایی و انتخاب شدند .بدین منظور با چند نفر از
متخصصان حوزه خانواده هماهنﮓ شد تا زوجین مورد نظر را معرفی نمایند که بتوانند بیشترین اطالعات را
در مورد مسائل زندگی خود جهت پاسﺦ به سؤال تحقیق ارائه دهند .به جهت پوشش وسیع حیطه اطالعاتی
موردنظر با حداکثر سطوح ممکن ،معیارهای تنوع در سن؛ تعداد فرزندان؛ میزان تحصیالت و شغل زوجین
نیز مدنظر قرار گرفت .مالکهای ورود به پژوهش نیز شامل )7 :زوجینی در مصاحبه مشارکت نمایند که به
تشخیص درمانگر مشکالت آنان ناشی از دلزدگی زناشویی باشد؛  )3افراد از بیان مسائل خانوادگی خود امتناع
نداشته باشند .عدم تمایل به همکاری نیز به عنوان مالک خروج از پژوهش در نظر گرفته شد .اعتبارسنجی
دادهها در راستای دقت ،استحکام و اطمینان از مقبولیت کدها با روش خودبازبینی محقق و روش کدگذاران
مستقل ،توسط  2پژوهشگر (اعضای کمیتة رساله) صورت گرفت که روش دریافت بازخورد از
مشارکتکنندگان نیز در حین کدگذاری اعمال شد .پس از آن در اختیار دو متخصص پژوهشهای کیفی
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قرار داده شد تا صحت و انطباق کدها مورد بررسی قرارگیرد (معیار پایایی ارزیابها .)7در نهایت الگوی به
دستآمده در اختیار  2نفر از متخصصان حوزه خانواده قرار گرفت و صالحیت یافتهها بررسی شد (معیار
توافق ارزیابان) .در نهایت ،صالحیت یافتههای کیفی مجموع ًا با مشارکت  1نفر از متخصصین تأیید شد.
کینﮓ و هوروکس ( )3272معتقدند روشهای اعتبارسنجی دادههای کیفی نظیر روش کدگذاران مستقل و
گروه کارشناسان ،فرآیندی مطمئن جهت ارزیابی و بررسی صحت تحلیل مضامین است که همتراز قابلیت
اعتبار درونی محاسبات آماری در پژوهشهای کمی است (عابدی جعفری و همکاران.)7232،
ابزار پژوهش
 .1مصاحبه نیمه ساختاریافته .به منظور اجرای مصاحبه نیمه ساختاریافته با شرکت کنندگان در بخش
کیفی ،در ابتدا با مرور ادبیات پژوهش ،سؤاالت مصاحبه تدوین گردید؛ به نحوی که با صحت محتوا و کفایت
سؤالها ،دالیل دلزدگی زناشویی مشخص شود و پس از آن مصاحبه با زوجین که به صورت نمونهگیری
هدفمند گلوله برفی انتخاب شده بودند ،برگزار گردید .در این پژوهش سعی شد تا از طبقات مختلف از نظر
سن ،مدت زمان ازدواج ،تعداد فرزند ،مراحل مختلف چرخه زندگی خانواده ،سطوح شغلی مختلف و میزان
تحصیالت متفاوت در نمونه لحاظ شود .سؤاالت مربوط به مصاحبه با زوجین با دارا بودن انعطافپذیری الزم،
به مصاحبه شوندگان این امکان را میداد تا به جنبههایی از موضوع بپردازند که از دیدگاه آنها دارای اهمیت
بود .پژوهش حاضر با ابزار مصاحبهفردی و نیمهساختار یافته به بررسی تجارب مصاحبهشوندگان در زمینه
مسائل مرتبط با زندگی زناشویی پرداخته است .مصاحبهها با سؤاالت اولیه درباره اطالعات فردی و کیفیت
ارتباطات زوجی آغاز و جهت عمق بخشیدن به پاسﺦها ،بر اساس پاسﺦهای مصاحبهشوندگان ،سؤاالت جزئی
و پیگیریکننده پرسیده شد .مصاحبهها با هماهنگی قبلی و در مکانی مناسب انجام شد؛ بهطوریکه
مشارکتکنندگان بتوانند با آرامش ،تجارب خود را بیان نمایند که هر مصاحبه تقریباً 32تا  32دقیقه به
طول انجامید .معیار اشباعپذیری نیز جهت کفایت حجم نمونه بکار گرفته شد .دادهها با  32مصاحبه اشباع
شد که جهت اطمینان  2مصاحبه دیگر نیز انجام گرفت و واکاوی با مجموعاً  32مصاحبه پایان یافت .بر
اساس اصل اول مالحظات اخالقی ،ابتدا با کسب اجازه از مشارکتکنندگان ،مصاحبهها ضبط و تایپ شد و
به هر فرد یک کد اختصاص یافت .بر اساس اصل دوم نیز برای محرمانه بودن گفتگوها به افراد اطمینان
کامل داده شد .متن مصاحبه با رضایت شرکتکنندگان ضبط و سپس تایپ و کدگذاری گردید.
یافتهها
در این پژوهش 32 ،زوج مشارکت داشتند .به دلیل جامعیت بیشتر یافتهها ،سعی شده است تا مصاحبهها با
گروههای مختلف انجام شود و موارد متعدد نظیر دامنهسنی زوجین (بین  32تا  23سال) و میزان تحصیالت
(دیپلم تا دکترا) در نظر گرفته شد .شغل ،مدت زمان ازدواج ،نحوه آشنایی اولیه و ازدواج زوجین نیز تفاوت
داشته است که مورد بررسی قرار گرفت .اطالعات جمعیت شناختی مصاحبهشوندگان در جدول شماره 7
آمده است.

1. Inter-rater reliability
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جدول  .1اطالعات جمعیت شناختي مشارکتکنندگان
ردیف

سن

شغل

میزان
تحصیالت

فرزند

مدت زمان
ازدواج

نوع آشنایي

زوج 7

22
33

لیسانس
لیسانس

کارمند
کارمند

دارد

 3سال

محل کار

زوج 3

32
32

دیپلم
دیپلم

کارگر
خانه دار

دارد

 33سال

سنتی-فامیلی

زوج 2

32
22

دکتری
لیسانس

فرهنگی
خانه دار

دارد

 73سال

معرفی دوستان

زوج 3

22
22

دیپلم
دانشجو

آزاد
خانه دار

دارد

 72سال

معرفی دوستان

زوج 2

32
32

فوق لیسانس
لیسانس

آزاد
خانه دار

دارد

 77سال

دانشجویی

زوج 1

27
22

فوق لیسانس
فوق لیسانس

کارمند
آزاد

ندارد

 7سال

محل کار

زوج 7

23
37

لیسانس
فوق لیسانس

کارمند
خانه دار

دارد

 1سال

معرفی دوستان

زوج 1

23
27

فوق لیسانس
فوق لیسانس

فرهنگی
فرهنگی

ندارد

 2سال

سنتی-فامیلی

زوج 3

31
33

لیسانس
لیسانس

خانه دار

دارد

 2سال

دانشجویی

زوج 72

27
31

دیپلم
لیسانس

آزاد
خانه دار

ندارد

 72سال

معرفی دوستان

زوج 77

32
21

فوق لیسانس
فوق لیسانس

کارمند
کارمند

دارد

 77سال

محل کار

زوج 73

33
23

دکتری
فوق لیسانس

پزشک
کارمند

ندارد

 72سال

سنتی-فامیلی

زوج 72

22
23

دکتری
لیسانس

دندانپزشک
پرستار

دارد

 2سال

محل کار

23

دیپلم

آزاد

22

دیپلم

خانه دار

دارد

 37سال

سنتی-فامیلی

زوج 72

37
21

لیسانس
فوق دیپلم

کارمند
خانه دار

دارد

 72سال

سنتی-فامیلی

زوج 71

22
33

لیسانس
لیسانس

خانه دار

ندارد

 73سال

سنتی-فامیلی

32

دیپلم

-

32

دیپلم

آزاد

دارد

 3سال

معرفی دوستان

23

لیسانس

آزاد

دارد

 33سال

محل کار

زوج 73

زوج 77
زوج 71
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زوج 73

21
27

فوق لیسانس
لیسانس

فرهنگی
خانه دار

دارد

 2سال

معرفی دوستان

زوج 32

22
31

لیسانس
فوق لیسانس

کارمند
فرهنگی

ندارد

 3سال

معرفی دوستان

زوج 37

27
37

دکترا
لیسانس

فرهنگی
فرهنگی

دارد

 73سال

معرفی دوستان

زوج 33

23
21

لیسانس
دیپلم

آزاد
خانه دار

دارد

 73سال

سنتی-فامیلی

زوج 32

32
32

فوق لیسانس
فوق لیسانس

آزاد
آزاد

دارد

 72سال

محل کار

تحلیل دادههای حاصل از مصاحبهها با استفاده از روش تهیه شبکه مضامین انجام شد .در مرحله اول در
جهت کاوش شاخصهای مرتبط با دلزدگی زناشویی در زوجین 332 ،مضمون اولیه از متن مصاحبهها
استخراج شد .در مرحله دوم تحلیل با خالصهسازی مضامین تعداد  33مضمون فرعی به دست آمد که با
دستهبندی و سازماندهی مفاهیم مرتبط 7 ،مضمون اصلی حاصل شد .مراحل تحلیل دادههای کیفی در
جدول شماره  3نشان داده شده است.
جدول  .2فرایند تحلیل مضامین مرتبط با شاخصهای دلزدگي زناشویي در زوجین
مضامین اصلي

عوامل هیجانی و عاطفی

عوامل شناختی

عوامل روانشناختی

عوامل رفتاری
عوامل سیستمی

مضامین فرعي
بروز هیجانات نامناسب
عدم توجه به عالیق یکدیگر
بیتوجهی و سردی عاطفی
عدم همدلی
بدبینی و سوءظن
مُحقپنداری (حق به جانببودن)
ازدواج ناآگاهانه (دالیل غیر منطقی و ناآگاهی از تفاوتهای فردی)
ناهماهنگی در نگرش و تفکر
انتظارات و توقعات غیرمنطقی
مشکالت خلقی
عدم تحملپریشانی
احساسعدمامنیت (روانی -جسمانی)
بار روانی و درماندگی
عدمتعادل کار و زندگی (شغلی-تحصیلی و زندگی مشترک)
انتقاد و سرزنشگری افراطی
روابط افراطی با افراد خانواده
دخالت خانواده مبدا
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عدم برخورداری از مهارت مدیریت مالی
غفلت از نیازهای مادی خانواده
عدم تناسبجنسی زوجین
فقدان روابطجنسی رضایتبخش
اشتغاالت جنسی نامتعارف

نتایج جدول شماره  3نشان دهنده  7مضمون اصلی و  33مضمون فرعی است که از  332مضمون اولیه
استخراج شدهاند .الزم به ذکر است که بسیاری از مضامین اولیه بین زوجین مشترک بوده است و اشارههای
فراوان داشت.
برخی از مضامین اولیه مرتبط با هر مضمون اصلی بیان میشود که با کدهای مرتبط با هر شرکتکننده ذکر
شده است:
 -1عوامل هیجاني و عاطفي :این عامل شامل  3مضمون فرعی است.
بروز هیجانات نامناسب :همیشه درحال بحث کردن با من است و جیغ و داد میکند (کد .)73کال دوست
ندارد عواطف خود را نشان بدهد ،نه به من محبت دارد ،نه بچهها (کد .)73اکثر اوقات نگران و مضطرب
است (کد .)71اگر حرفی بزنم سریع خشمگین میشود و اختیار خودش را از دست میدهد؛ با بچهها
پرخاشگری و گاه ًا کتک کاری میکند (کد.)7
عدم توجه به عالیق و نیازهای همسر :من هم دوست داشتم تحصیل کرده بودم ،کار کنم پیشرفت کنم ،ولی
او از پیشرفت و باال رفتن زن خوشش نمیآمد (کد72؛ 73؛  .)71ادامه تحصیل و سرکار رفتن آرزوی من بود
که به من اجازه داده نشد (کد 2؛ .)3 ،7
بیتوجهی و سردی عاطفی :اصالً من را یادش رفته است ،هر وقت به خانه میآید سر و روی آشفته و خسته
و بوی روغن سوخته میدهد (کد .)3هیچ وقت منتظر من نیست تا به خانه بیایم و با روی خوش برخورد
کند (کد32؛ 2؛ 1؛  .)72دیگر به حرفهای من گوش نمیدهد ،وقتی با او صحبت میکنم نگاهم نمیکند و
سرش در کارش است (کد3؛ 72؛ 77؛  .)71اگر به آرایشگاه بروم متوجه نمیشود ،لباس جدید بپوشم و
وسایل خانه را جابهجا کنم (کد7؛ 1؛ .)3دوست دارد با خواهر و با دوستانش بیرون برود و به من هم نمیگوید
(کد2؛  .)73نوازش و تفریح و همه چیز از بین رفته (کد77؛ .)72
عدم همدلی :هیچ وقت نمیتوانم با او دردل کنم همه چیز را بد برداشت میکند (کد77؛  .)71نمیتواند من
را درک کند ،او هیچ وقت حس نمیکند کسی غمگین است (کد7؛ .)33قدردان زحمات من در بیرون از
خانه نیست و هیچگاه از خرید یا کارهای دیگر تشکر نمیکند (کد1؛  .)77نقطه ضعف من که بیکسی است
را میداند و همیشه از باال به من نگاه میکند (کد.)72
 -2عوامل شناختي :شامل  2مضمون فرعی میباشد.
بدبینی و سوءظن :همیشه شکاک است و فکر میکند همه مردم برعلیه او هستند و حتی به منم هم شک
دارد گاهی اوقات میگوید کسی میخواسته در غذایش چیز بریزد و او را بکشد (کد2؛ .)33مقصر و مسبب
تمام مشکالت زندگی یا شاید تمام دنیا را من میداند (کد .)77به من اعتماد ندارد و همیشه حس میکند
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به او خیانت میکنم (کد .)73مدام میگوید تو با کسی رابطه نداری؟ نمیخواهی من را بکشی؟ و زندگی را
برایم جهنم میکند (کد.)7
محقپنداری (حق به جانببودن) :همیشه خودش را بیتقصیر جلوه میدهد و دیگران مقصر (کد3؛ .)72
همیشه من وخانوادهام را مقصر میداند (کد .)7لجباز و یک دنده است و حرف ،حرف خودش است (کد.)1
ازدواج ناآگاهانه (دالیل غیرمنطقی و ناآگاهی از تفاوتهای فردی) :با هم از ازدواج کردیم به خاطر بیکسی
(کد ،)72بخاطر رها شدن از تنهایی و فشار والدین (کد .)3میگوید دلم سوخت با تو ازدواج کردم تو مایه
دردسر من هستی (کد .)37من به خاطر منفعت کاری با برادرش بود که با خانمم ازدواج کردم (کد.)3
عدم هماهنگی در نگرش و تفکر :سطح خانوادههای ما اصال به هم نمیخورد (کد 72؛  .)71هروقت منطقی
صحبت میکنم و میگویم باید بچهدار شویم دیر میشود ،او زود جوش میآورد یا قهرهای طوالنی میکند
(کد .)71میگوید بچه نمیخواهیم و نمیگذارد بچه دار شویم ،میگوید بچه دست و پا گیر است (کد.)1
انتظارات و توقعات غیرمنطقی :فکر میکند باید من هرچه از ذهن او میگذرد را بدانم (کد .)32میگوید
این بهشتی نیست که به من وعده داده بودی (کد  .)1حرفی را نصفه و نیمه میزند و انتظار دارد همه
حرفهایش را من خودم متوجه شوم (کد.)3
 -3عوامل روانشناختي :این عامل که عبارت از  3مضمون میباشد.
مشکالت خلقی :همیشه سر هر موضوعی گریه میکند و نالهکردن و شکایت مداوم (کد3؛  .)7شبم که میام
شروع به گلهکردن و غرغر کردن و گریهکردن (کد .)72اکثر اوقات نگران و افسرده و مضطرب به خانه میآید
(کد.)77
عدمتحمل پریشانی :دیگه خستهام تمامی ندارد این مشکالت (کد .)2سر هر مسئلهای کوچک بهم میریزد
و به خانه مادرش میرود (کد .)71وسایل خانه را میشکند یا بهم میریزد (کد.)1
احساس عدمامنیت (روانی-جسمانی) :احساس میکنم خانه برای من دیگر امن نیست (کد .)77دائماً زندگی
ما در تنش و اضطراب است و تکیهگاه نداریم (کد.)2
بار روانی (خستگی و درماندگی) :خیلی ناتوان شدهام (کد .)7حس میکنم تنها هستم در این زندگی واقعا
بریدهام (کد .)3بخاطر فرزندانم تحمل کردهام ولی االن به ته خط رسیدم (کد7؛  .)73تباه شدم نابود شدم
(کد .)3بیحوصله و سرخوردهام (کد.)73
 -4عوامل رفتاری :عوامل رفتاری نیز شامل  3مضمون است.
عدم تعادلکار و زندگی( :شغلی ،تحصیلی ،زندگی) :دوست دارم معجزهای شود و بجای اولویت به درس و
کارهای فرعی ،اولویتش من باشم (کد .)3مدام در فضای مجازی سیر میکند به زندگی اهمیت نمیدهد (7؛
 .)3به مشکالت کارش در خانه فکر میکند و به ما کمک نمیدهد (کد .)73از فرط خستگی به ما نگاه هم
نمیکند ،چه برسد به حرفهایمان گوش کند (کد.)72
انتقاد و سرزنشگری افراطی :تمام تقصیرات زندگی را گردن من میاندازد (کد .)7خودش را باالتر از همه
میداند و قدرنشناس است (کد .)3همیشه من را تخریب میکند و میگوید تو بیکس و کاری (کد .)3از
آشپزی و تمام کارهایم ایراد میگیرد (کد33؛  .)71حرفش اینست که خودم را فدای شما کردم و لیاقت
ندارید (کد .)71
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 -5عوامل سیستمي :این عامل از  3مضمون تشکیل شده است.
روابط افراطی با افراد خانواده :اهمیت اول مادرش و خانوادهاش است و بعد من و فرزندان (کد .)7به خواهرانم
حسادت میکند (کد .)1حتی اگر ما مشکل داشته باشیم باید همیشه مشکالت خانوادهاش را حل کند
(کد37؛ .)77
دخالت افراد خانواده مبدأ :همیشه یک پای مادرش در خانه ماست (کد7؛  .)3بیشتر بحث ما در رابطه با
مادر و خواهرانش است که دخالت بیجا در زندگی ما دارند (کد72؛ .)37وقتی خانه میآمد بخاطر حرفهای
خانوادهاش مثل بمب آتش بود (کد.)71
 -6عوامل اقتصادی :عوامل افتصادی نیز شامل  3مضمون فرعی است.
عدم برخورداری از مهارت مدیریتمالی :او همیشه پولها را خرج خودش و خانوادهاش میکنه (کد .)72مدام
کار میکنه ولی همیشه کم میاریم از بس الکی خرج میکنه (کد.)3
غفلت از نیازهای مادی خانواده :برای دوستانش خیلی خرج میکنه ولی زندگیش نه (کد .)1نگران آینده
بچههام ،خانه نداریم ،پسانداز هم نداریم ولی اصال اهمیت نمیده (کد .)3فشار مالی زیاد است اما حاضر
نیست سهم زمین را بفروشد و کاری راه بیاندازد (کد .)73او مرا نمیبینه همیشه فکر مال و ثروته (کد.)72
 -7روابط جنسي :از  2مضمون فرعی تشکیل شده است.
عدم تناسب جنسی زوجین :از این وضع خسته شدم در رختخواب با من راحت نیست و همیشه حس بدی
نشون میده (کد32؛ .)1خیلی سرده ،اگر گاهی هم قبول کنه انگار به اجبار و منفعل (کد .)73حس میکنم
اون زمان یک وسیله هستم و واقعا خودم ازاین رابطه حالم به هم میخوره (کد.)7
کاهش روابطجنسی رضایتبخش :دیگه رابطه جنسی دوست ندارم چون آنجا هم شروع به گلهگذاری میکند
(کد .)2هیچ رفاقتی میان ما نیست و رابطه جنسی بسیار کم شده است (کد.)77
اشتغاالت جنسی نامتعارف زوجین :روابط جنسی با من ندارد و بارها دیدم با موبایل با زنان دیگر چت میکنه
ولی دیگه برام مهم نیست (کد .)2گاهی حس میکنم خودارضایی میکنه و با زنان دیگر هم دوست میشود
و رابطه دارد (کد  .)7با دیگران رابطه داشت و خانه اجاره کرده بود ،به من خیانت میکرد؛ به حدی که
وسایلی توی ماشین پیدا کردم (کد.)32
بر اساس یافتههای موجود ،الگوی شاخصهای پیشبینی کننده دلزدگی زناشویی طراحی شده است که در
شکل  7آمده است.
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بحث و نتیجه گیری
هدف از پژوهش حاضر واکاوی شاخصهای پیشبینی کننده دلزدگی زناشویی بر اساس تجارب زیسته
زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره و ارائه الگوی مطلوب بود .به جهت دستیابی به این هدف با زوجین
دچار دلزدگی زناشویی مصاحبههای جامع انجام شد .نتایج نشاندهنده  33مضمون فرعی و  7مضمون اصلی
بود که با استفاده از روشهای ویژه اعتباریابی کیفی روایی سنجی و مورد تأیید قرار گرفت .با وجود اینکه
نتایج پژوهش حاضر با برخی از نتایج برخی از پژوهشها همراستا میباشد ،در هیچیک از مطالعات پیشین،
فرایند جامعی از کلیه شاخصهای پیشبینی کننده دلزدگی زناشویی ارائه نشده است و در این پژوهش سعی
شد تا یک الگوی نسبتاً جامع که از اعتبار کافی برخوردار باشد ارائه گردد که از جمله نوآوریهای این
پژوهش محسوب میشود .نتایج حاصل از بررسی شاخصهای پیشبینیکننده دلزدگی زناشویی بدین شرح
میباشد :اولین شاخص دلزدگی زناشویی عوامل هیجانی و عاطفی میباشد که واکنشهای عاطفی-احساسی
در تعامالت زوجین و نحوه ابراز نیازهای عاطفی به صورت مطلوب ،به بهترین نحو ممکن به پرورش پیوند و
رابطه ایمنتر منجر میشود و در نتیجه این امر موجب تداوم تغییرات پایدار در رضایت از رابطه زوجین و
دستیابی به پاسﺦهای انطباقی و مناسب در موقعیتهای مختلف میشود؛ بنابراین افراد به واسطه باورهایی
که درباره هیجانات خود دارند ،روشهای متفاوتی برای واکنش انتخاب میکنند با تأکید بر اهمیت و نقش
هیجانها ،آن را عامل تغییر در زندگی زوجین به سوی افزایش رضایت زناشویی میداند و بیان میکند که
ارتباطات هیجانی در سازماندهی الگوهای ارتباطی زوجین نقش اساسی ایفا میکنند .واکنشهای عاطفی-
احساسی در تعامالت زوجین و نحوه ابراز نیازهای عاطفی به صورت مطلوب ،به بهترین نحو ممکن به پرورش
پیوند و رابطه ایمنتر منجر میشود .در نتیجه این امر موجب تداوم تغییرات پایدار در رضایت از رابطه زوجین
و دستیابی به پاسﺦهای انطباقی و مناسب در موقعیتهای مختلف میشود؛ بنابراین افراد به واسطه باورهایی
که درباره هیجانات خود دارند ،روشهای متفاوتی برای واکنش انتخاب میکنند (وایب و جانسون.)3271،
در این میان ،افرادی که انتظار هیجانات منفی زیادی از خود دارند ،در موقعیتهای اضطرابزا یا نامطلوب
واکنش شدیدتر و نامتناسب ابراز میکنند .این افراد خود را به شدت سرزنش و انتقاد میکنند و به دیگران
نیز بیش از حد حساسیت نشان میدهند .این خصیصههای منفی ،در درازمدت سبب جدایی و فاصله زوجین
از یکدیگر شده و چرخه دلزدگی بیشتر در روابط زوجین تکرار میگردد (دیکلرک ،آبما ،باملیس و آرتز،
 .)3277همچنین پس از سرخوردگی و تنشهای برآمده از برآورده نشدن خواستهها و نیازها ،احساس
سرخوردگی آشکارا به همسر نسبت داده میشود و این مایه از دست رفتن عشق و تعهد شده و دلزدگی
جایگزین شور و شیفتگی نخستین میگردد (پاینز و همکاران .)3277 ،همسو با این یافته ،نتایج پژوهش
کوچکی ،کربالیی و ثابت ( )7231نشان داد که دلزدگی زناشویی با واسطهگری نشخوار خشم ،خشونت
زناشویی را پیشبینی میکند .همچنین یافتهها با پژوهشهای آلسوالکا ( )3273و اسمیت و همکاران
( )3271همسو است.
در تبیین این یافته میتوان بیان نمود ابراز هیجانات به نحو مثبت و وجود تنوع در عواطف ،سبب برانگیختگی
عاطفی میشود و در مقابل ،یکنواختی و عدم وجود این عوامل موجبات حرکت به سوی دلزدگی را فراهم
مینماید (اسمیت ،هیون و کروچی)3271 ،؛ گرایر ( )3271با تأکید بر اهمیت و نقش هیجانها ،آن را عامل
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تغییر در زندگی زوجین به سوی افزایش رضایت زناشویی می داند و بیان می کند که ارتباطات هیجانی در
سازماندهی الگوهای ارتباطی زوجین نقش اساسی ایفا می کنند .عوامل شناختی ،این یافته حاکی از آن
است که بروز برخی از تعارضات میان زوجین ،به نوعی ناشی از تفکر اشتباه در مورد همسران میباشد
(هادیان و امینی .)7231 ،دلزدگی زناشویی را میتوان با عدم تناسب میان واقعیات و توقعات و میزان
سازگاری زوجها و باورهایشان تبیین نمود .جکسون ،گراو و بیچامپ ( )3272نقش باورها ،شناخت و رابطة
منطقی بین زوجین را به منظور جلوگیری از وقوع پدیدة دلزدگی زناشویی مهم میدانند و عدم توانایی در
برقراری ارتباط منطقی با همسر را شایعترین مشکلی در نظر میگیرند که زوجین ناراضی مطرح میکنند.
همچنین پذیرش باورها در افراد نخستین گام تغییر است (دهقان ،غالمعلی ،مدنی.)7237 ،
افزون بر آن ،اتفاقات و رویدادها به تنهایی باعث تنش نمیشوند بلکه این دیدگاه افراد از اتفاقات و رویدادها
است که منجر به تنش ،اضطراب و افسردگی در آنها شده و آنها را با مشکل مواجه میسازد؛ از اینرو
دیدگاه منطقی موجب انتخاب روش صحیح در کنار آمدن با مسائل و مشکالت است .به عقیدة اپشتین
( ) 7311پایدارترین متغیر شناختی که در نارضایتی زناشویی نهفته است ،باورهای افراطی در مورد خود،
همسر و ماهیت تعامالت زناشویی است .در صورتیکه زوجین فرآیند خودکار چسبندگی به باورهای
غیرمنطقی خود را شکسته و آن را به عنوان پدیدهای گذرایی در نظر بگیرند که تنها قسمتی از وجود را
فراگرفته و نه تمام آن را؛ به میزان زیادی از آشفتگیهای ارتباطی زوجین کاسته میشود .در واقع در یک
زندگی زناشویی آشفته یکی یا هر دو زوج ،عقاید و باورهای غیر منطقی را دنبال میکنند که به جهت حل
این معضل ابتدا باید باورهای غیرمنطقی مشخص شود ،سپس پیوند بین شناخت ،عاطفه و رفتار تعیین شود
و در نهایت شواهد مخالف افکار غیرمنطقی بررسی شده تا در حصول حل تعارضات و سازگاری ،توفیق حاصل
شود (سامرفالنگان .)3223 ،در این راستا فالحتی و همکاران ( )3232در پژوهشی نتایج نشان دادند که ابعاد
افکار منفی خودکار میتواند دلزدگی زناشویی را به طور مثبت و معنادار پیشبینی کند .پژوهش آدیس و
برنارد ( )3223نیز نشان داد که باور و نگرش هر فرد به ارتباط و شیوه باهم بودن می تواند با پدیدة دلزدگی
زناشویی ارتباط داشته باشد .در تبیین نتایج میتوان گفت که در واقع باورهای غیرواقع بینانه در رابطه
زناشویی ،پیشبینی کننده نیرومندی برای پریشانی زندگی زناشویی است؛ به طوریکه هم تفکرات دلزدگی
و هم رفتارهای دلزدگی به طرز مثبتی با تفکرات و باورهای غیرمنطقی مرتبط هستند.
عوامل روانشناختی ،تعارض و اختالفات در زندگی زناشویی عالوه بر طالق ،پیامدهای منفی فراوانی برای
سالمت روانی و جسمی زوجین به بار خواهد آورد که میتواند جنبه های مفید زندگی زناشویی را نیز تحت
تاثیر قرار دهد (ماخانوا ،مکنالتی ،اکل ،نیکنوا و منر3271 ،؛ فتوحی ،میکائیلی ،عطادخت و حاجلو.)7231 ،
مشکالتی مانند افسردگی ،اضطراب ،تنهایی ،طردشدگی ،کمرویی ،خشم و تعارض در روابط زوجین از جمله
مشکالتی هستند که بسیاری از افراد جامعه با آن دست به گریبان بوده و به نوعی این قبیل مشکالت ریشه
بسیاری از آسیبهای اجتماعی نیز محسوب میشوند (هادیان و همکاران .)7231 ،از عوامل مؤثر در ثبات و
پایایی ازدواج و در عین حال بهداشت روانی خانواده ،رضایت زناشویی و رضایت از زندگی آنان است و شکست
در برقراری ارتباط موجب دلزدگی زناشویی میشود که یکی از رایجترین مشکالت همسران ناراضی است.
مطالعات ریشه بسیاری از مشکالت زناشویی از جمله طالق را به عواملی مربوط میداند که به طور مستقیم
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یا غیر مستقیم از سازگاری ضعیف و دلزدگی نشأت میگیرد .برخی از پژوهشهای همسو نشان دهنده تأثیر
دلزدگی زناشویی در کاهش عالقه و افزایش مشاجرات ،زمینه ساز مشکالت روانی ،طالق عاطفی و پریشانی
روانشناختی (پاینز و همکاران ،)3277 ،احساستنیدگی ،ناامیدی و سرخوردگی روانشناختی (کاپری،
 ،)3272نشانههای افسردگی واکنشی ،بیاعتمادی (بیبر و همکاران )3223 ،و اختالالت شخصیت (دیکلرک،
آبما ،باملیس و آرتز )3277 ،است .آیدوگان و کیزیلداگ ( )3277در پژوهشی با هدف بررسی تابآوری
رابطهای با دلزدگی زناشویی نشان دادند که حمایت همسران به عنوان یک عامل محافظتکننده و دلزدگی
به عنوان یک عامل خطر پیشبینی تابآوری رابطه در زوجین است .چرا که فرسودگی روانی به شکل کاهش
خودباوری ،عقاید منفیگرایانه نسبت به روابط به ویژه رابطه با همسر ،کاهش تابآوری ،احساس یأس،
سرخوردگی و احساس ناکامی ،ناتوانی در عشق ورزیدن دیده میشود .فرسودگی عاطفی به شکل احساس
آزردگی ،کاهش تعهدات زناشویی ،عدم تمایل به حل مشکالت ،احساس تهی بودن و بیمعنایی زندگی ،بروز
افسردگی و حتی انگیزه های خودکشی دیده میشود (پاینز.)7233 ،
عوامل رفتاری ،در تبیین این یافته میتوان به عادات مخرب در روابط زوجین اشاره کرد که از آن جمله
عادت به انتقاد کردن ،سرزنش کردن ،گله و شکایت ،نق زدن ،تهدید کردن ،تنبیه کردن و رشوه دادن برای
کنترل دیگران هستند .در زندگی زناشویی یکی از عوامل آسیبزا ،فقدان تواناییهای ارتباطی الزم و اساسی
در مواجهه با مسائل و نحوه واکنش افراد است .طرز برقراری ارتباط همسران در برداشت آنان از روابطشان،
پیشبینی الگوهای رفتاری و ارتباطی آنها بسیار موثر است؛ بهویژه در زمان حل و فصل مشکالت و
چالشهای روزمرهای که پیش روی اکثر زوجها قرار میگیرد (پروندی ،عارفی و مرادی .)7232 ،پژوهش
فتوحی و همکاران ( )7231نشان داد با افزایش سطوح چرخه تعامل مثبت ،جایگزین ساختن پیوندجویی به
جای خصومت و رفتارهای اجباری و همچنین جایگزین کردن رفتارهای تخریبگر با رفتارهای سازنده منجر
به افزایش سازگاری زناشویی میگردد و با کاهش دامنه رفتارهای تخریبگر همچون انتقاد ،تحقیر و حالت
تدافعی در همسران دارای تعارض زناشویی به کاهش دلزدگی زناشویی در آنان منجر میشود .در واقع
هنگامیکه رابطه صمیمانه متوقف میشود ،منازعات فراوان ،انتقادهای مکرر ،پناه بردن به سکوت ،عدم
همراهی عاطفی و الینحل ماندن مشکالت پدید آمده و تدریجا به دلزدگی زناشویی منجر میشود
(بولتون .)3222،سه سیستم رفتاری با در نظر گرفتن تفاوتهای فردی در الگوهای عاشقانه شامل شناخت،
احساسات و رفتارهای رمانتیک در در رفتار و روابط زوجین حائز اهمیت است (میکالیسر و شاور،)3273 ،
که ممکن است موجب شود از شدت عالیق آنان و دلبستگیشان در طی زمان کاسته شود و یا عالیق مزبور
در سراسر زندگی به بقای خود ادامه دهند .عالوه بر این از جمله عوامل دیگری که بر رضایت زناشویی تاثیر
دارد تقسیم نقشهای زناشویی است .ناآگاهی همسران از زندگی مشترک وظایف و نقشهای خود ،رشد
نیافتگی ،ارزش های متضاد و ناهماهنگی رفتاری همسران از عوامل تعارض بین زوجین و عدم وحدت و
یگانگی آنهاست که موجب بروز پرخاشگری ،ستیزه جویی و سرانجام اضمحالل و زوال روابط آنان میگردد.
کانون خانوادهای که بر اثر تعارض و نفاق و جدال بین زن و شوهر آشفته است ،آثار مخربی نیز بر روابط
زوجین و فرزندانشان برجای می گذارد .نوع رفتار زوجین در تقسیم کارها می تواند بر تعارضهای زناشویی
دامن بزند که از آن جمله میتوان به عدم تعیین نقشها و درهم شدن وظایف ،بیتوجهی به داشتن اهداف
مشترک ،سختگیری بیش از حد در انجام وظایف و عدم ایثار و از خودگذشتگی در انجام امور سخت اشاره

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| پاییز 0060

| دوره 3

| شماره 3

| 711

نمود (آماتو و بوث .)7332 ،اغلب اوقات نقشها به دالیلی چون وضعیت اقتصادی ،برنامههای کاری ،فرزندان
و نیازهای سایر اعضای خانواده تغییر پیدا میکنند و این باعث میشودکه بیشتر اوقات همسران نقشهای
متفاوتی را بر عهده بگیرند و این بر میزان رضایت زناشویی تاثیر دارد .عالوه بر آن دالیل کاری مانند نداشتن
زمان کافی برای استراحت و تعامالت اجتماعی ،مسئولیتهای فراوان ،وظایفی که هیچ چالش و تنوعی برای
فرد ندارند و کار کردن در محیط هایی با فشار باال ،میتواند فرد را با خستگی روحی و جسمی مواجه ساخته
و در نتیجه این خستگیها به محیط خانواده گسترش یابد که پیامد آن دلسردی در روابطزناشویی با همسر
خواهد بود .پژوهشهای دسی ()3273؛ کیزیلداگ و یلدریم ( )3271در زمینه تعارض کار-خانواده ،دلزدگی
شغلی و دلزدگی زناشویی در مشاغل پر استرس ،نشان داد درگیری کار-خانواده پیش بینی کننده مهمی
برای دلزدگی زناشویی است.
عوامل سیستمی ،روابط زناشویی موفق با ارتباط مثبت با خانواده همسر ،پویایی مثبت در خانواده اصلی
مرتبط میباشد .بدین ترتیب در خانوادههای ناموفق شاهد میزان بیشتری از دخالت خانوادهها در زندگی
زوجین هستیم و همچنین در خانوادههایی که زوجین از طرف خانواده همسر مورد قبول قرار نمیگیرند
مشکالت و کشمکشهای بیشتری دیده میشود .همچنین وابستگی بیش از حد هر یک از زوجین به خانواده
قبلی ،این فرصت را به والدینشان میدهد تا با مداخالت بیشتر ،به طور ناخودآگاه باعث پایین آمدن رضایت
زناشویی فرزندان شوند (قاسمی ،اعتمادی و احمدی .)7233 ،واضح است که با افزایش سطح تمایزیافتگی و
استقالل از خانواده اصلی رضایت زناشویی باالتر میرود .اگرچه جو عاطفی خانوادگی گرم و پذیرنده در
خانواده همسر ،افراد را از آسیبهای روانی محافظت میکند (تجلی و صباغی رنانی )7322 ،و وجود ارتباط
با خانواده اصلی برای زوجین کمک کننده است ،اما این امکان وجود دارد که در هنگام بروز تعارض ،اطرافیان
وارد رابطه شوند و بدین ترتیب مثلث سازی صورت گیرد که خود موجبات ادامه تعارضات را فراهم مینماید
و گرمی و صمیمیت روابط زوجین را کاهش میدهد (خاکپور ،نظری ،زهراکار .)7232 ،هرگاه زوجین قادر
نباشند در مورد چگونگی توزیع قدرت به توافق برسند برای بهبود وضعیت خود از روش مثلثسازی استفاده
میکنند .از آنجایی که دخالت نفر سوم نشان دهنده ناتوانی زوج برای مواجهه با آسیب ،غلبهکردن بر استرس
و یا توانایی ضعیف آنها برای حلمسئله است ،دخالت و یا اعمال نفوذ خانوادههاى اصلﻰ غالباً به صورت پنهان
و در پوششهاى زیبا عرضه مﻰشود که مﻰتواند زیربناهاى جدى تعارضات زناشویﻰ باشد .همسو با این یافته،
پژوهش قاسمی و همکاران ( )7233مبتنی بر رابطه تعامالت منفی بینزوجین و خانواده همسر با صمیمیت
زوجین و تعارضات زناشویی نشان داد شناختهای ناقص سوءتفاهم و نگرشهای منفی نسبت به خانواده
همسر ،هیجانات خاصی را در هر یک از طرفین ایجاد میکند و تعامالت بعدی زوجین و خانواده همسر را
تحتالشعاع قرار میدهد؛ بهطوریکه پیامدهای رفتاری آن حتی میتواند تعادل در روابط جنسی زوجین را
برهم زند .پاینز و همکاران نیز ( )3277در پژوهشی بر دلزدگی زناشویی زوجین سرپرست خانواده در
نسلهای مختلف (به عنوان مثال زوجهایی که هم از کودکان و هم از والدین مسن مراقبت میکنند) نشان
دادند عوامل استرسزای مربوط به مراقبت از والدین ،فرسودگیشغلی و دلزدگی زناشویی را پیش بینی
میکند.
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عوامل اقتصادی ،در بررسی این یافته ذکر این نکته ضروری است که افراد بر حسب ویژگیهای شخصیتی و
عوامل اجتماعی-اقتصادی ،سبکهای زندگی متفاوتی دارند و همین تفاوت در سبک زندگی ،میزان متفاوتی
از رضایت زناشویی را در پی خواهد داشت؛ به بیان دیگر ویژگیهای شخصیتی و عوامل اجتماعی-اقتصادی
بهطور مستقیم بر میزان رضایت زناشویی و هم به صورت غیرمستقیم بر سبک زندگی اثر میگذارد (مرادی،
کرمینیا ،حاتمی ،ابوالمعالیالحسینی .)7237 ،وضعیت اقتصادى و شغل افراد عاملﻰ است که مﻰتواند
جنبههاى گوناگون زندگﻰ را تحتالشعاع قرار دهد و اکثر مواقع مسائل اقتصادى مﻰتواند منبع تعارضات
زوجین باشد.
بنابراین ،وجود رابطه جنسی رضایتبخش مطلوب به نحوی که بتواند موجب تأمین رضایت طرفین شود
نقش بسیار مهم و اساسی در احساس خوشبختی ،موفقیت و پایداری زندگی زوجین دارد .سطح باالیی از
رضایت جنسی منجر به افزایش کیفیت زندگی زناشویی و در نتیجه افزایش ثبات زناشویی در طول زندگی
میشود .رضایت جنسی از جمله عامل مهمی است که میتواند کیفیت زندگی و روابط بین فردی زوجین را
پیشبینی کند .مشکالت جنسی عالوه بر کاهش کیفیت زندگی و سالمت روان گاهی در طالق و جدایی
زوجین نیز موثر باشد (رجبپور و نجات .)7231 ،بسیاری از زوجین دلزده به دلیل مشکالت جنسی به
متخصصان و مراکز مشاوره مراجعه نمیکنند ،بلکه از طرح این موضوع در بین خودشان نیز خودداری
میورزند و این امتناع میتواند گاهی منشاء اختالفات شدید خانوادگی و در نهایت جداییهای عاطفی و یا
طالق شود .این در حالیست که رضایت جنسی در سازگاری زوجین تأثیر به سزایی دارد .برخی از پژوهشها
نشان میدهد عملکرد جنسی در پیشبینی سازگاری زناشویی نقش دارد و توجه به درمان اختالالت جنسی،
افزایش اطالعات صحیح و آموزشهای الزم در این خصوص به افزایش رضایت جنسی زنان و در نهایت تداوم
زندگی و رضایت زناشویی میانجامد (اکبری ،حیدرینصب و کیقبادی .)7233 ،بسیاری از مسائل جنسی
نظیر کمبود تمایالت جنسی و ناتوانی ،به خاطر ترس و اضطراب ،شرم و خجالت یا احساس بیکفایتی و گناه
مخفی مانده و بیان نمی شوند .در بسیاری از مواقع این مشکالت ابراز نشده ممکن است خود را با عالئم و
عوارض دیگری مثل مشکالت جسمانی ،افسردگی و نارضایتی از زندگی زناشویی نشان دهد و تا مرز اختالفات
شدید خانوادگی و جدایی پیش روند.
شناسایی کلیه عوامل مرتبط با دلزدگی زناشویی و بررسی تجارب زوجین یک موضوع وابسته به فرهنﮓ
است و در جوامع مختلف نیازمند بررسیهای عمیق و جامع است و میتواند متخصصان و پژوهشگران را به
سوی راهکارهای مؤثر در درمان مشکالت زناشویی و پیشگیری از پدیده دلزدگی زناشویی هدایت نماید .در
کل به نظر میرسد با توجه به رعایت نکات دقیق در فرایند اجرا و تحلیل پژوهش ،این مدل نظری به فهم
عمیقتر دلزدگی کمک کرده و بخشی از واقعیات زندگی این زنان را روشن میسازد ،اثربخشی این مدل
نظری به شکل آموزشی در پژوهش بررسی شد و نتایج آن نشان داد بسته آموزشی مستخرج از این نظریه
زمینهای در بهبود کیفیت متغیرهای خانوادگی موثر است .از یافتههای این پژوهش و راهبردهای آن می-
توان برای کاهش دلزدگی زناشویی استفاده کرد .هر پژوهشی در راستای فرایند و اجرا دارای محدودیتهایی
است که پژوهش حاضر نیز مستثنا نمیباشد .از آن جمله میتوان به عدم تمایل افراد برای شرکت در
مصاحبهها و عدم وجود رغبت به بیان کلیه مسائل زناشویی بودکه دسترسی به افراد واجد شرایط جهت
همکاری کامل را با مشکالت بسیار مواجه مینماید زیرا به دلیل وجود برخی محدودیتهای فرهنگی و موانع
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موجود در جامعه ،در اکثر موارد زوجین نه تنها برای برطرف کردن اختالالت و مشکالت جنسی به متخصصان
و مراکز مشاوره مراجعه نمیکنند و یا از بیان آن گریزانند .همچنین در پژوهشهای کیفی ،دسترسی به افراد
متخصص جهت اعتبارسنجی یافتهها زمان زیادی را طلب میکند .عالوه بر این در پژوهش حاضر تنها با
زوجین دلزده در شهر اصفهان مصاحبه به عمل آمده است که تعمیم نتایج را با محدودیت مواجه میگرداند.
علیرغم این مسائل به سایر پژوهشگران پیشنهاد میشود عالوه بر شاخصهای یافت شده ،با بررسیهای
دقیقتر به شناسایی مولفههای دیگر و مصاحبه با زوجین سایر شهرها نیز بپردازند.
موازین اخالقي
در این پژوهش کلیه موازین اخالقی نظیر رازداری و محرمانه ماندن اطالعات مشارکتکنندگان رعایت شده
است.
سپاسگزاری
از کلیه عزیزانی که در این پژوهش ما را یاری نمودند ،کمال تشکر و قدردانی را داریم.
تعارض منافع
بنا بر اظهار نویسندگان ،این مقاله حامی مالی و تعارض منافع ندارد.
منابع
احمدی مهر ،زهرا ،.یوسفی ،زهرا و گلپرور ،محسن .)7233( .کشف و توضیح روند دلزدگی زناشویی در بین
زنان متأهل :یک نمونه نظریة زمینهای .فصلنامه روان شناسی کاربردی.313-332 :)2(73 ،
پروندی ،علی ،.عارفی ،مختار ،.و مرادی ،اسما .)7232( .نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در
پیشبینی رضایت زناشویی .آسیب شناسی ،مشاوره و غنی سازی خانواده.12-23 :)7( 3 ،
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Determining Predictive Indicators of Marital Boredom
Based on Lived Experiences of Couples Referred to
Counseling Centers and Convenient Pattern: A Qualitative
Research
Seyedeh Maryam. Fatemi 1, Mohammad Masoud. Dayarian 2*, & Seyed Esmail.
Mosavi 3

Abstract
Aim: One of the psychological disturbances in couples' relationships is marital boredom;
as the emergence of bedrock, psychological problems and the coldness of emotional
relationships gradually lead the couple to separation. Therefore, the aim of this study was
to investigate the predictive indicators of marital boredom based on couples' lived
experiences. Method: Analysis of qualitative data with phenomenological approach was
based on Colaizzi method. Participants included couples referring to counseling centers in
Isfahan who were selected by purposive sampling method and according to the inclusion
criteria. Individuals' experiences were examined using in-depth and semi-structured
interview tools, and the data were saturated with 23 interviews. Results: In the first stage
of coding, 225 basic themes were extracted from the text of the interviews. In the second
stage, 22 sub-themes and in the third stage, 7 main themes were identified. Data validation
was performed by three methods of receiving feedback from participants, the method of
independent coders and the method of a group of experts (3 experts) and the criteria for
determining the accuracy and robustness of the data were observed. Conclusion: The
results showed that the accumulation of emotions, emotional distress in marital
relationships and life tensions, leads to mental exhaustion and eventually leads to marital
boredom. Therefore, identifying and paying attention to the predictors of the phenomenon
of depression, leads the couple to find effective solutions and prevent the occurrence of
this phenomenon. Based on the findings, a model of predictors of marital boredom was
designed. Therefore, it is suggested that these indicators be used in the development of
counseling protocols in couple therapy.
Keywords: Optimal pattern, Lived Experiences, Marital Boredom, Couples.
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